
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ 
PRATİSYEN HEKİM KAROSU 

HİZMET ŞEMASI (3(2).41/2000) 
Kadro Adı        : Pratisyen Hekim 
Hizmet Sınıfı   : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi          : III (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı   : 22 
 
I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
(1) Sağlık merkezi ve polikliniklerde ilk basamak hekimi olarak hastaların 
     muayene ve tedavilerini ve küçük cerrahi müdahaleleri yapar; müdahaleli 
     doğumları hastanede yapar veya yapılmaşını sağlar ve halkı sağlık 
     konusunda eğitir;  
(2) Ana-Çocuk sağlığı, aile planlaması ve diğer koruyucu hekimlik hizmetlerini 
     yürütür; 
(3) Kendi bölgesinde adli tabiblik hizmetlerini yapar; 
(4) Sağlık merkezlerinde sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde amirlerine yardımcı 
     olur; 
(5) Sağlık merkezinde çalışan yardımcı personelin hizmetiçi eğitimini yapar ve 
     denetler; 
(6) Sağlık merkezinin istatistik hizmetlerinin düzenlenmesini sağlar; 
(7) Mesai saatleri dışında sağlık merkezinin olduğu yerde ikâmet eder; 
(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirir; 
(9) Görevlerinin yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Kıbrıs Türk Tabibler Birliğine kayıtlı pratisyen hekim olmak; 
(3) Geçerli bir yabancı dili iyi derecede bilmek; 
(4) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

DAHİLİYE UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Dahiliye Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 12 
 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine idari yönden  ise görev yaptığı Hastanenin 
Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 

(2)  İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
 (4) Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak 

yazılmasından klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7)  Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim 
maddelerinin  yerinde  ve  ekonomik  kullanımından   klinik şefine  karşı 
sorumlu olmak; 

(10)İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11)Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca 
servisindeki   personelin   hizmet   içi   eğitimini   klinik  şefi nezaretinde 
yürütmek; 

(12)İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder. 

(13)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Dahiliye dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

CERRAHİ UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Cerrahi Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 13 

 
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek zorundadır; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından klinik şefine karşı sorumlu 
olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki   personelin   hizmet   içi   eğitimini   klinik  şefi nezaretinde 
yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması  halinde bu kadroya atanmış en 
kıdemli uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

II.ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Cerrahi dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 10 

 
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım, doğum ve tedavilerini 

yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde 
bir raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından klinik şefine karşı sorumlu 
olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik  şefi nezaretinde yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en 
kıdemli uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Kadın Hastalıkları ve Doğum dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 
 
 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 12 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2)  İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde   
      görev yapmak; 

     (4) Hasta   müşahade  ve  tabelalarının düzenli ve usulüne  uygun  olarak 
yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 

 (5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 
Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim 
maddelerinin  yerinde  ve  ekonomik  kullanımından   klinik şefine  karşı 
sorumlu olmak; 

(10)İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11)Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki   personelin   hizmet   içi   eğitimini   klinik  şefi nezaretinde 
yürütmek. 

(12)İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 
 
 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı : Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 10 

 
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından klinik şefine  karşı sorumlu 
olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek. 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Ortopedi ve Travmatoloji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

KULAK-BURUN-BOĞAZ  HASTALIKLARI  UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 8 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2)  İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3)  Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 
       görev yapmak; 
(4)  Hasta   müşahade  ve  tabelalarının  düzenli  ve  usulüne  uygun  olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7)  Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından klinik şefine karşı sorumlu 
olmak; 

(10)İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11)Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek. 

(12)İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13)Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1)Tabip ünvanı taşımak; 
(2)Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3)Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4)Yabancı bir dil bilmek; 
(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 

 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

GÖZ HASTALIKLARI UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 

Kadro Adı : Göz Hastalıkları Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 8 

 
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta   müşahade  ve  tabelalarının  düzenli  ve  usulüne  uygun  olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından klinik şefine karşı sorumlu 
olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Göz Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 

 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

ÜROLOJİ UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Üroloji  Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 7 

 
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası  ile tüketim 
maddelerinin  yerinde  ve  ekonomik  kullanımından   klinik şefine  karşı 
sorumlu olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki  personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Üroloji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 



 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

ANESTEZİ VE REANİMASYON UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 12 

 
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavileri ile yoğun 

bakımdaki hastaların tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine  ait  bütün  demirbaş  eşyanın bakımı,  muhafazası   ile tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından klinik şefine karşı sorumlu 
olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1)Tabip ünvanı taşımak; 
(2)Anestezi ve Reanimasyon dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3)Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4)Yabancı bir dil bilmek; 
(5)İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı 
Hizmet Sınıfı: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 5 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 
Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 

(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak 

yazılmasında klinik şefi ve klinik şefi yardımcısına karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık 
görüldüğünde bir raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait  bütün  demirbaş eşyanın  bakımı,   muhafazası   ile tüketim 
maddelerinin   yerinde  ve   ekonomik  kullanımından   klinik şefine   karşı 
sorumlu olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders  vermek,  ayrıca 
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Deri ve Zührevi Hastalıkları dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

NÖROŞİRURJİ UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Nöroşirurji Uzmanı 
Hizmet Sınıfı: Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 2 
 
I.GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

 
(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 

Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 
(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade  ve  tabelalarının  düzenli  ve  usulüne   uygun  olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan  önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine 
bildirmek; 

(9) Servisine  ait  bütün  demirbaş eşyanın  bakımı,  muhafazası  ile  tüketim 
maddelerinin  yerinde  ve  ekonomik   kullanımından   klinik  şefine   karşı 
sorumlu olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca   
servisindeki   personelin   hizmet   içi   eğitimini   klinik  şefi nezaretinde 
yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

II.ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Nöroşirurji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

KARDİYOLOJİ UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı : Kardiyoloji Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 7 
 

I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Teknik yönden ilgili Klinik  Şefine, idari yönden ise görev yaptığı Hastanenin 
Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 

(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta  müşahade  ve  tabelalarının  düzenli  ve  usulüne   uygun  olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın   bakımı,   muhafazası   ile  tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik  kullanımından klinik şefine karşı sorumlu 
olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca  
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Kardiyoloji dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı : Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 3 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

(1) Bakanlığa bağlı Sağlık Servislerinde ilgili Klinik Şefine, idari yönden ise görev 
yaptığı Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak Plastik ve Rekonstrüktif 
Cerrahi İle ilgili hastaların muayene, tetkik ve ameliyat öncesi, ameliyat   
sonrası bakım yöntemlerini kapsayan tedavi edici görevleri yerine getirmek; 

(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade ve tabelalarının düzenli ve usulüne uygun olarak 

yazılmasında Hastane Başhekimine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık görüldüğünde bir 
raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde geçen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait  bütün  demirbaş  eşyanın  bakımı,  muhafazası  ile  tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından Hastane Başhekimine karşı 
sorumlu olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca  
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi dalında uzmanlık belgesine sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 
 



KALP VE DAMAR CERRAHİSİ  UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

Kadro Adı   : Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı : 6 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Bakanlığa bağlı Sağlık Servislerinde ilgili Klinik Şefine, idari yönden ise 
görevli bulunduğu Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak, genel veya 
özel nitelikte Kalp ve Damar Cerrahisi ile ilgili görevleri yerine getirmek; 

(2) İhtisas alanına giren hastaların tüm muayene, bakım ve tedavilerini yapmak; 
(3) Acil durumlarda veya ihtiyaç halinde uzmanlık alanı ile ilgili diğer servislerde 

görev yapmak; 
(4) Hasta müşahade  ve  tabelalarının   düzenli  ve  usulüne   uygun  olarak 

yazılmasında klinik şefine karşı sorumlu olmak; 
(5) Herhangi bir zamanda  servisinde çıkan önemli ve acil vakalar nedeniyle 

Hastaneden kendilerine yapılan davete gelmek ve gereken muayene ve 
tedaviyi yapmak; 

(6) Herhangi bir hasta hakkında konsültasyon için diğer şubelerden gelen 
davetleri kabul etmek ve görüşlerini bildirmek; 

(7) Poliklinik ve servislerinde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık  görüldüğünde 
bir raporla durumu Hastane Başhekimine bildirmek; 

(8) Poliklinik ve servislerde gecen önemli fenni ve idari vakaları Hastane 
Başhekimine bildirmek; 

(9) Servisine ait bütün demirbaş eşyanın bakımı, muhafazası ile tüketim 
maddelerinin yerinde ve ekonomik kullanımından klinik şefine karşı sorumlu 
olmak; 

(10) İlgili makamlar tarafından istendiği zaman otopsi yapmak ve adli tıp 
vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak; 

(11) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca  
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek; 

(12) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(13) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 
 

(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2) Kalp ve Damar Cerrahisi dalında uzmanlık diplomasına sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 
 
 
 



YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

ACİL TIP UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 

 
Kadro Adı  : Acil Tıp Uzmanı 
Hizmet Sınıfı : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (Yükselme Yeri) 
Kadro Sayısı  : 17 
Maaş : Barem 17B-17A 
 
I. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 
 

(1) Teknik yönden ilgili Klinik Şefine, idari bakımdan ise görevli bulunduğu 
Hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak hasta ve/veya kazazedelerin 
muayene ile tetkik ve tedavilerini yürütmek. Gerektiği durumlarda ilgili nöbetçi 
uzman doktoru göreve çağırmak ve hastaların ve/veya kazazedelerin en iyi 
bir şekilde muayene tedavi olmaları ve ilgili servise yatırılmaları hususunda 
yardımcı olmak; 

(2) Adli Tıp vakalarında ücretsiz şahadette bulunmak, bu amaçla rapor 
düzenlemek ve ilgili makamlar tarafından istendiği durumlarda otopsi 
hizmetlerini yürütmek; 

(3) Görevi ile ilgili konularda istatistiki bilgileri, derleyip Klinik Şefine ve Hastane 
Başhekimine göndermek, Acil Servis merkezindeki her türlü tıbbi cihaz ve 
malzemenin kontrolünü ve düzenli şekilde kullanımını sağlamak; 

(4) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine 
getirmek; 

(5) Acilde ihbarı mecburi bir bulaşıcı hastalık ile görüldüğünde bir raporlu durumu 
Hastane başhekimine bildirmek; 

(6) Görevlendirildiği taktirde, Bakanlığa bağlı Okullarda ders vermek, ayrıca 
servisindeki personelin hizmet içi eğitimini klinik şefi nezaretinde yürütmek; 

(7) İlgili Klinik Şefi kadrosunun boş olması halinde bu kadroya atanmış en kıdemli 
uzman, klinik şefi görevlerini ifa eder.  

(8) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 
II. ARANAN NİTELİKLER: 

 
(1) Tabip ünvanı taşımak; 
(2)  Dahiliye Uzmanı, Cerrahi Uzmanı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları 
Uzmanı,  Patoloji Uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Göz 
Hastalıkları Uzmanı, Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı veya Nöroloji 
Uzmanı olmak; bu uzmanların bulunmaması halinde diğer herhangi bir 
uzmanlık dalında uzmanlık belgesine sahip olmak; 

(3) Bir alt derecede en az üç yıl çalışmış olmak; 
(4) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye olmak; 
(5) Yabancı bir dil bilmek; 
(6) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 



 

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ 

THALASSEMİA MERKEZİ  DAHİLİYE UZMANI KADROSU 

HİZMET ŞEMASI 
 
 
Kadro Adı  : Thalassemia Merkezi Dahiliye Uzmanı 
Hizmet Sınıfı  : Tabiplik Hizmetleri Sınıfı 
Derecesi  : II (İlk Atanma Yeri) 
Kadro Sayısı  : 2 

 
 

I. GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI: 

                    (1) Teknik yönden Hematoloji Servisi Klinik Şefine, idari yönden ise görevli 
bulunduğu hastanenin Başhekimine karşı sorumlu olarak görev yapmak; 

  (2) Thalassemia Merkezi’ne müracaat eden vakaların muayene, tetkik, bakım ve 
tedavilerini yapmak; 

  (3) Thalassemia Merkezi’ne müracaat eden vakalar ile ilgili dosyaları eksiksiz 
tutmak, aylık ve yıllık istatistiki bilgileri düzenleyerek Merkezin Sorumlusuna 
sunmak; 

(4) İhbarı gereken bulaşıcı hastalıkları rapor etmek ve gerekli koruyucu önlemleri 
      almak; 

   (5) Thalassemia Merkezi’ndeki tıbbi alet ve aygıtlar ile tüm donanımın eksiksiz  
olmasını ve bakım ve onarımını sağlamak; 

   (6) Thalassemia Merkezi’ne müracaat eden vakalardan kanser şüphesi olanları       
Kanser Savaş Birimine ve kanser tedavi ünitesine bildirmek ve yönlendirmek; 

   (7) Bakanlıkça görevlendirildiği takdirde, Bakanlığa bağlı birimlerde ders vermek ve 
personelin hizmet içi eğitimine katkıda bulunmak; 

   (8) Zorunlu hallerde Başhekimce görevlendirilmesi halinde diğer servislerde de 
görev   yapmak; ve 

  (9) Amirleri tarafından verilecek mevkiine uygun diğer görevleri yerine getirmek. 
 

II. ARANAN NİTELİKLER: 

(1) Tabip ünvanını taşımak; 
(2) Dahiliye dalında uzmanlık belgesine sahip olmak; 
(3) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmak; 
(4) Yabancı bir dil bilmek; 
(5) İlgili mevzuat uyarınca yapılacak sınavlarda başarılı olmak. 

 


